
Het wildassortiment van Poeliersbedrijf Lelie
HERT
 Hertenrug zonder been
 Hertenrugfilet panklaar
 Hertenbout
 Hertenbout zonder been
 Hertenboutbiefstuk

AMSTERDAMS 
DAMHERT
 Hertenrug zonder been
 Hertenrugfilet panklaar
 Hertenbout
 Hertenbout zonder been
 Hertenboutbiefstuk
 Hertenschouder

WILDZWIJN
 Wildzwijnsrug
 Wildzwijnsrug 

 zonder been
 Wildzwijnsbout
 Wildzwijnsboutbiefstuk
 Wildzwijnsvlees

REE
 Reerug korte rib
 Reerug lange rib
 Reebout
 Reebout biefstuk
 Reevlees

HOLLANDSE HAAS
 Volle haas Hollands
 Volle hazenrug vers
 Volle hazenbout vers
 Volle hazenschouder
 Hazenboutvlees
 Hazenschouder vlees

WILD KONIJN (DV)
 Heel panklaar

FAZANT
 Fazantenhaan panklaar
 Fazantenhen panklaar
 Fazantenfilet met vel
 Fazantenbout

PATRIJS
 Patrijs rood panklaar
 Patrijzenfilet

WILDE GANS
 Wilde gans heel 

 panklaar
 Wilde ganzenfilet
 Wilde ganzenbout
 Gerookte wilde 

 ganzenfilet

HOUTDUIF
 Houtduivenfilet
 Houtduivenfilet met vel

WILDE EEND
 Wilde eend uit de jacht
 Wilde eend van 

 de kooiker
 Wilde eendenfilet 

 met vel
 Wilde eendenbout
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1.   Houtduif

2.   Wild Konijn

3.   Ree

4.   Wild Zwijn

5.   Wilde Eend

6.   Damhert

7.   Edelhert

8.   Haas

9.   Wilde Gans

10. Fazant

11. Patrijs

Wild
kalender
Wanneer is welk wild 
verkrijgbaar?

Genieten van wild

‘JE BENT WAT JE EET’
Biologisch wild bestaat niet; een wild dier bepaalt immers zelf 
wat en wanneer hij eet! Een dier in het wild kiest instinctmatig 
het juiste en beste voer. Het weet van nature wat goed voor 
hem is. Dát is de basis voor goed en lekker vlees. Belangrijk 

om te weten is dat in Nederland geen wild voor de jacht wordt 
uitgezet en niet wordt opgejaagd; een dier zonder stress 

geeft mals vlees met een pure smaak.

Wild
LOKAAL



Herkomst wild 
Poeliersbedrijf Lelie
De plaatsen die aangegeven zijn op de kaart zijn verzamelplaatsen; 

hier brengen de jagers hun wild naartoe. Vervolgens wordt het 

in speciaal voor wild ingerichte wagens getransporteerd 

naar Amsterdam. Hier wordt het verwerkt tot een 

mooi eindproduct. De plaatsen waar het klein wild 

vandaan komt, zijn veelal gebieden die weinig 

bosrijk zijn. Daarentegen komt het grofwild 

wel uit bosrijke gebieden, zoals de Veluwe.

REE
Kleinste hertensoort en bijna het hele 
jaar verkrijgbaar. Vlees van het ree 
kenmerkt zich door de lichtrode kleur. 
Het heeft een fijne structuur en is 
door zijn malsheid enorm populair 
onder wildliefhebbers.
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HOUTDUIF
Worden vooral zomers geschoten als 
de tarwe nog op het land staat. Het 
vlees is donkerrood van kleur, compact, 
mals en heeft een uitgesproken smaak. 
Is het lekkerst wanneer hij op het 
karkas gebraden wordt.
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WILD KONIJN
Wordt gedurende het hele jaar 
bejaagd. Het vlees heeft een 
uitgesproken, volle wildsmaak en 
is enigszins droog. Bereid konijn 
bijvoorbeeld op de klassieke 
Limburgse manier: ‘in het zuur’.
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WILD ZWIJN
Ons wild zwijn heeft dit jaar een 
mooie vetlaag, dat komt doordat we 
een zachte winter hebben gekend, 
waarin de bomen en planten meer 
vrucht dragen dan gemiddeld. Het 
vlees is lichtroze van kleur en heeft 
een grovere structuur.
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WILDE EEND
Wordt vooral geschoten bij 
zonsopgang en zonsondergang. Het 
vlees is rood tot donkerrood, heeft 
een krachtige, delicate smaak en is 
door de vele beweging mager en 
goed doorbloed.
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DAMHERT
Lokaal wild exclusief uit de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. Het 
vlees van het damhert is mooi lichtrood 
van kleur en fijn van structuur. De 
smaak is zeer verfijnd en iets minder 
sterk dan die van edelhert.
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EDELHERT
Weinig natuurlijke vijanden maken dat 
de Veluwe een zeer goed biotoop is 
voor edelherten. De populatie heeft een 
rijke historie op de Veluwe, waardoor 
dit dier mooi vlees voortbrengt.
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WILDE GANS
De stevige wildsmaak van de wilde 
gans is geliefd bij de fijnproever. De 
filets zijn zeer geschikt om te roken, 
de bouten kunnen als confit dienen.
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HAAS
Vers uit Nederland. Haas heeft een 
volle wildsmaak en het vlees is 
donkerrood van kleur. Volle haas is 
in de huid minimaal 3 kilo zwaar.
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DRONRYP
1, 2, 5, 8, 9

KROONDOMEIN
3, 4

SCHERMER/BEEMSTER
1, 2, 5, 8, 9

HAARLEMMERMEER
1, 2, 5, 8, 9

OCHTEN
1, 2, 3, 5, 8, 9

OUD ALBLAS
1, 2, 5, 8, 9

ROCKANJE
1, 2, 5, 8, 9

OOSTZAAN
1, 2, 5, 8, 9

AMSTERDAMSE
WATERLEIDINGDUINEN
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HOENDERLOO
3, 4, 7

BREDA
1, 2, 5, 8, 9


